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Počet listů: 2 příloh: 7  listů příloh: 1     
  
 

/ zápis  

/ 10. jednání Komise pro IT a Smart city Rady města Prostějova / 5. 3 2020 / 16:00 – 18:15 / 
zasedací místnost č. 5 pod věží 

přítomni  Ing. Tomáš Lázna – předseda komise, Jitka Rutarová, DiS; Mgr. Martin Mokroš, 
Lukáš Andrýsek, Ing. Tomáš Blumenstein, Ing. Ivo Kurfürst, Svatopluk Ordelt, 
Petr Kapounek, Ing. Jan Navrátil, PaedDr. Jaroslav Šlambor, Ing. Martin Všetička, 
Jan Tabery, Ing. Václav Lužný – tajemník komise        

omluveni   

neomluveni Ing. Jan Holeš;  

hosté  Ing. Blanka Vysloužilová, MBA; Ing. Jan Števko; Ing. Miroslav Nakládal; Bc. Jan 
Zatloukal 

 
program  

1. KOMISE PRO IT A SMART CITY – ÚVODNÍ INFORMACE  
1.1. Možnost exkurze v roce  2020 
2. IT 
2.1. Požadavky na úpravu webových stránek města 
2.2. Veřejná zakázka Ministerstva financí ČR na nákup notebooků 
3. SMART CITY 
3.1. Pasport komunikací a dopravního značení  
3.2. Do školy na kole – motivace studentů k aktivnímu pohybu  
3.3. První prostějovský hackathon 
3.4. Případová studie Nového strategického plánu 
4. ZÁVĚR JEDNÁNÍ 
4.1. Diskuze členů Komise  
4.2. Možná volba témat pro příští jednání 
 
K jednotlivým bodům programu:  
 
1.  KOMISE PRO IT A SMART CITY – ÚVODNÍ INFORMACE 

o Předseda komise Ing. Tomáš Lázna přivítal přítomné a zahájil 10. jednání Komise pro IT a 
Smart city. Program jednání Komise (posunutí bodu 3.2. před blok IT) 12 PRO / 0 PROTI 
- ODSOUHLASENO.  
Přítomnost hostů (viz hlavička) 12 PRO / 0 PROTI - ODSOUHLASENO. 

o 1.1. Předseda navrhl možnost konání výjezdního jednání spojeného s tematickou exkurzí, 
např. meteoradar Skalky – bez dalších podnětů a diskuse. 

Vložený bod  
o 3.2. Bc. Zatloukal (ředitel Sportcentrum – DDM) představil vizi projektu „Do školy na kole“ 

jako dlouhodobou motivační akci k aktivnímu pohybu studentů. Podrobnosti viz prezentace. 
V diskuzi zmíněny podněty na využití některých stávajících (sportovních) aplikací, raději 
než vývoj vlastní aplikace. Diskutována společenská prospěšnost aktivity a také podpora 
jinou formou, např. výstavbou zázemí (úschovny kol), či využití akce „Do práce na kole“. 
Závěrem Bc. Zatloukal Komisi poprosil o případnou pomoc a součinnost. 
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2.  IT   

o 2.1. Ing. Števko předal okomentovaný materiál s připomínkami k webovým stránkám města 
před jednáním všem členům Komise, následně probíhala diskuse (dovysvětlení) nad 
konkrétními připomínkami. 

Pan Tabery požádal, aby do zápisu byl zanesen požadavek na úpravu podoby URL adres na 
webových stránkách města – sjednocení stylu, zjednodušení a zkrácení adres. 
V průběhu diskuse odešel Ing. Navrátil, počet přítomných členů 11. 

USNESENÍ KOMISE 

Komise pro IT a Smart City doporučuje realizovat navrhovaná opatření 

11 PRO / 0 PROTI / 0 SE ZDRŽEL – ODSOUHLASENO 

o 2.2. Ing. Števko představil parametry veřejné zakázky Ministerstva financí ČR na nákup 
notebooků, ke které má město zájem se připojit. Doplněn model předchozího vítězného 
notebooku z veřejné zakázky – Lenovo ThinkPad T495 v ceně za kus 17 103,- bez DPH, na 
druhém místě byl notebook značky HP. Komise se vyjádří per rollam po zaslání 
parametrů zakázky. 
V průběhu diskuse odešel PaedDr. Šlambor, počet přítomných členů 10. 
 

V diskuzi k bloku IT vyjádřil p. Tabery požadavek na zaslání výsledků veřejné zakázky na 
dodávku PC – dostupné v registru smluv: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11013124 

  

3. SMART CITY 

o 3.1. Ing. Nakládal představil upravený dokument „Požadavky na pasport komunikací a 
dopravních značek“. Byly zapracovány výstupy z jednání na OD (2. 3. 2020 – Ing. Lázna, p. 
Kapounek, Ing. Všetička; MMPV – Ing. Nakládal, Ing. Števko, p. Sedlák, Mgr. Brablec a Ing. 
Lužný), následně byly zapracovány závěry z jednání s Ing. Vojáčkem (odd. veřejných 
zakázek MMPV). V rámci diskuse bylo doporučeno poptat kromě zpracování dat i možné 
řešení SW části (kompatibilní se stávajícím GIS Marushka). Materiál bude zaslán členům 
Komise společně s tímto zápisem ke konečnému připomínkování ve lhůtě do jednoho 
týdne. 

o 3.3. Pan předseda představil projekt prvního prostějovského hackathonu, viz prezentace a 
materiál v pozvánce. V diskuzi stanoven termín konání akce na 20. – 21. 6. 2020. Pomoc 
s organizací přislíbil p. Kapounek a Ing. Blumenstein, p. Ordelt se zúčastní dle časových 
možností.  

o 3.4. Ing. Lužný představil případovou studii Nového strategického plánu (prezentace v 
příloze). Ing. Blumenstein upozornil na riziko případné složitosti nové strategie – důraz 
bude kladen na jednoduchost a srozumitelnost. 

DOPORUČENÍ PRO RADU MĚSTA 

 Komise pro IT a Smart City bere Případovou studii na vědomí a doporučuje Radě města 
Prostějova pokračovat v přípravě Nového strategického plánu. 

8 PRO / 0 PROTI / 2 SE ZDRŽELI – ODSOUHLASENO 
 
4.  ZÁVĚR JEDNÁNÍ  
o 4.1. p. Andrýsek vznesl dotaz na uživatelské statistiky první sezóny služby bikesharingu. 

Data prezentována a přiložena k zápisu. 
 
 

Termín příštího jednání komise – 2. dubna 2020 
 
 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11013124
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zapsal  Ing. Václav Lužný, tajemník Komise v. r. 
 
  
schválil Ing. Tomáš Lázna, předseda Komise v. r. 
 
 
v Prostějově 12. března 2020 
 
 
  
přílohy  
- pozvánka 
- prezentace (elektronicky) 
- prezentace – Případová studie Nového strategického plánu (elektronicky) 
- požadavky na pasport komunikací a dopravních značek (elektronicky) 
- komentovaný dokument s připomínkami k webu města (elektronicky) 
- parametry zakázka na notebooky (elektronicky dva dokumenty *.xlsx bez zveřejnění) 
- tabulka využití bikesharingu (elektronicky) 

 
 
rozdělovník  
- členové komise  
- sekretariát primátora 
- Ing. Jiří Rozehnal – náměstek primátora 
- Ing. Blanka Vysloužilová MBA – tajemnice magistrátu 
- Ing. Jan Števko – Odbor informačních technologií 
- Bc. Jan Zatloukal – Sportcentrum DDM 
- Ing. Miroslav Nakládal – Odbor dopravy  
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příloha – pozvánka (odesláno e-mailem dne 27. 2. 2020) 
 
Vážení členové Komise pro IT a Smart city, 
 
dovoluji si Vás jménem pana předsedy Ing. Tomáše Lázny pozvat na 10. jednání Komise, 
které proběhne ve čtvrtek 5. 3. 2020 v 16:00 v zasedací místnosti číslo 5 pod věží 
radnice.   
 
Na programu jednání budou následující body: 
 

1. KOMISE PRO IT A SMART CITY – ÚVODNÍ INFORMACE  
o    Možnost exkurze v roce 2020 

 
2. IT  

o Požadavky na úpravu webových stránek města 
o Veřejná zakázka Ministerstva financí ČR na nákup notebooků (zapojení města) 

 
3. SMART CITY  

o Pasport komunikací a dopravního značení (materiál v příloze zápisu – Ing. 
Nakládal, OD) 

o Do školy na kole – motivace studentů k aktivnímu pohybu (Bc. Zatloukal, DDM) 
o První prostějovský hackathon (materiál v příloze) 
o Případová studie Nového strategického plánu (materiál k připomínkování 

v příloze) 
 

4. ZÁVĚR JEDNÁNÍ 
o diskuze členů Komise  
o možná volba témat pro příští jednání 

 
- předpokládaná doba jednání 2 hod 

 
V případě Vaší neúčasti upozorňuji na nutnost omluvit se panu předsedovi předem. U 
nepřítomnosti z náhlého důvodu se prosím omluvte dodatečně. Pokud budete mít zpoždění 
větší než 15 minut, bude již uzamčen hlavní vstup do radnice, v tomto případě volejte 
777 313 547. 
 
Děkujeme a těšíme se na vzájemnou spolupráci 
 
Ing. Tomáš Lázna, předseda Komise   
 
a tajemník Komise 
 
Ing. Václav Lužný 
vedoucí oddělení rozvoje a investičních záměrů 
Odbor rozvoje a investic 
Magistrát města Prostějova 
Školní 4, 796 01 Prostějov 
tel.: 582 329 701 
www.prostejov.eu/smart 
 

http://www.prostejov.eu/smart
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